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Σηηξ ενςηήζεηξ 1 – 4 επηιέληε ηεκ ζςζηή απάκηεζε (4 Χ 5 = 20 μομάδες) 

 Μηα εοζύγναμμε θίκεζε μκμμάδεηαη μμαιά επηηαποκόμεκε ακ: 

     α. Η ηαπύηεηα αολάκεηαη με ζηαζενό νοζμό. 

     β. Η ηαπύηεηα αολάκεηαη. 

     γ. Ο νοζμόξ μεηαβμιήξ ηεξ ηαπύηεηαξ παίνκεη μόκμ ζεηηθέξ ηημέξ. 

     δ. Τμ θηκεηό δηακύεη ζε ίζμοξ πνόκμοξ ίζεξ μεηαημπίζεηξ. 

 Τμ δηάζηεμα πμο δηακύεη έκα ζώμα, αολάκεηαη ακάιμγα με ημ ηεηνάγςκμ ημο πνόκμο. Η 

θίκεζε πμο θάκεη ημ ζώμα είκαη: 

       α. Εοζύγναμμε μμαιή. 

       β. Εοζύγναμμε μμαιά επηηαποκόμεκε πςνίξ ανπηθή ηαπύηεηα. 

       γ. Εοζύγναμμε μμαιά επηβναδοκόμεκε. 

       δ. Τίπμηα από ηα παναπάκς. 

 Η ηαπύηεηα εκόξ ζώμαημξ είκαη ζηαζενή ζε ηημή θαη θαηεύζοκζε όηακ ε ζοκμιηθή δύκαμε 

πμο  εκενγεί ζ’ αοηό: 

 α. Είκαη ζηαζενή ζε ηημή θαη θαηεύζοκζε.  

 β. Είκαη μεδεκηθή. 

      γ. Μεγαιώκεη γναμμηθά με ημ πνόκμ. 

      δ. Μηθναίκεη γναμμηθά με ημ πνόκμ. 

      ε. Είκαη ακάιμγε ημο δηαζηήμαημξ πμο δηακύεη ημ ζώμα. 

 Σηεκ ειεύζενε πηώζε εκόξ ζώμαημξ:  

 α. Η επηηάποκζε είκαη ζηαζενή. 

  β. Η ηαπύηεηα είκαη ζηαζενή. 

      γ. Η επηηάποκζε θαη ε ηαπύηεηα είκαη ίζεξ. 

      δ. Η επηηάποκζε ελανηάηαη από ηε μάδα ημο. 

Να παναθηενίζεηε θάζε μηα από ηηξ επόμεκεξ πνμηάζεηξ με ημ γνάμμα Σ εάκ είκαη ζςζηή θαη με 

ημ γνάμμα Λ εάκ είκαη ιάζμξ. (5 Χ 1 = 5 μομάδες) 

a. Γηα κα θηκείηαη έκα ζώμα με ζηαζενή ηαπύηεηα πνέπεη κα αζθμύκηαη πάκς ημο 

δοκάμεηξ, πμο έπμοκ ζοκηζηαμέκε ίζε με μεδέκ. 
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b. Η αδνάκεηα είκαη ε δύκαμε πμο δηαηενεί ηεκ θίκεζε ηςκ ζςμάηςκ. 

c. Τμ βάνμξ εκόξ ζώμαημξ μεηαβάιιεηαη από ηόπμ ζε ηόπμ πάκς ζηεκ επηθάκεηα ηεξ 

Γεξ. 

d. Η μάδα ηςκ ζςμάηςκ είκαη ημ μέηνμ ηεξ αδνάκεηάξ ημοξ. 

e. Ακ ε ζοκηζηαμέκε δύκαμε πμο επεκενγεί ζ’ έκα ζώμα είκαη ζηαζενή, ηόηε ημ ζώμα ζα 

θάκεη εοζύγναμμε μμαιά επηηαποκόμεκε θίκεζε. 

 Έκα θηκεηό εθηειεί εοζύγναμμε μμαιά επηβναδοκόμεκε θίκεζε με επηβνάδοκζε ομ θαη 

επηηάποκζε α. 

Α)  Ο πνόκμξ t  πμο πνεηάδεηαη γηα κα οπμδηπιαζηαζηεί ε ηαπύηεηά ημο είκαη : 

            α)    
  

  
             β)    

   

 
               γ)    

  

 
 

Β) Ο πνόκμξ t πμο πνεηάδεηαη γηα κα ζηαμαηήζεη είκαη: 

            α)    
  

  
             β)    

   

 
               γ)    

  

 
 

     Γ) Τη ζπέζε έπμοκ μη 2 αοημί πνόκμη πμο βνήθαηε ζηα παναπάκς ενςηήμαηα;   

                                    Να δηθαημιμγήζεηε ηηξ απακηήζεηξ ζαξ   (3+3+1 = 7 μομάδες) 

 

 Σημ δηπιακό ζπήμα θαίκεηαη ημ δηάγναμμα (ο−t) ηεξ εοζύγναμμεξ θίκεζεξ εκόξ 

ζώμαημξ μάδαξ m = 2 kg . Πμηεξ από ηηξ πνμηάζεηξ πμο αθμιμοζμύκ 

είκαη ζςζηέξ ή ιάζμξ θαη γιατί;  

α. Η θίκεζε είκαη μμαιά επηβναδοκόμεκε με α=−2,5m/s2. 

β. Τμ θηκεηό ζηαμαηάεη ηε πνμκηθή ζηηγμή t2=4s. 

γ. Η μεηαηόπηζε ημο θηκεημύ ηε πνμκηθή ζηηγμή t2=4s είκαη Δx2=40m. 

δ. Τε πνμκηθή ζηηγμή t1=2s, ε ηαπύηεηα ζα είκαη 5m/s. 

ε. Η ζοκηζηαμέκε ηςκ δοκάμεςκ πμο αζθμύκηαη ζημ ζώμα είκαη ΣF = 10 N  

   

Να δηθαημιμγήζεηε ηηξ απακηήζεηξ ζαξ   (2+2+2+2+2 = 10 μομάδες) 

 

 Μία μπάια αθήκεηαη κα πέζεη από ηεκ ηανάηζα μηαξ πμιοθαημηθίαξ πμο έπεη ύρμξ 

h=20m.   

Η μπάια θηάκεη ζημ έδαθμξ ζε πνόκμ Δt ίζμ με: 

     α) 1,5 s                                          β)  4 s                                          γ) 2 s                  

Η ηαπύηεηα ηεξ μπάιαξ όηακ θηάκεη ζημ έδαθμξ είκαη ίζε με: 

    α) 10 m/s                                     β) 20 m/s                                    γ) 25 m/s 

Δίκεηαη όηη g=10m/s2. 

Να δηθαημιμγήζεηε ηηξ απακηήζεηξ ζαξ   ( 4 + 4 = 8 μομάδες)  
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Έκα μηθνό ζώμα μάδαξ m=2 kg ενεμεί ζε ιείμ 

μνηδόκηημ δάπεδμ. Σημ δηπιακό ζπήμα δίκεηαη ε 

γναθηθή πανάζηαζε ηεξ αιγεβνηθήξ ηημήξ ηεξ 

δύκαμεξ μνηδόκηηαξ δηεύζοκζεξ, πμο αζθείηαη ζημ 

ζώμα, από ηε πνμκηθή ζηηγμή t = 0 έςξ ηε 

πνμκηθή ζηηγμή t = 13 s. 
 

α) Να βνείηε ηα είδε ηςκ θηκήζεςκ πμο εθηειεί ημ ζώμα ελεγώκηαξ ακαιοηηθά ηηξ 

απακηήζεηξ ζαξ θαη κα γνάρεηε γηα θάζε είδμξ θίκεζεξ ηηξ εληζώζεηξ θίκεζεξ πμο ηζπύμοκ γηα 

ηα μεγέζε (x,ο, α)  πμο ηζπύμοκ. 

β) Να θάκεηε ηε γναθηθή πανάζηαζε ηεξ ηαπύηεηαξ ημο ζώμαημξ ζε ζοκάνηεζε με ημ πνόκμ. 

γ) Να οπμιμγίζεηε ηε ζοκμιηθή μεηαηόπηζε ημο ζώμαημξ. 

δ) Να οπμιμγίζεηε ημ ζοκμιηθό δηάζηεμα πμο δηακύεηαη θαζώξ θαη ηεκ ηειηθή ζέζε ημο 

ζώμαημξ. 

 

25 μμκάδεξ 

 

Έκα αοημθίκεημ έπεη μάδα m=4.000kg θαη θηκείηαη ζε εοζύγναμμμ δνόμμ με ζηαζενή 

ηαπύηεηα ομ. Ξαθκηθά μ μδεγόξ θνεκάνεη ακαπηύζζμκηαξ με ζηαζενή επηβναδύκμοζα δύκαμε 

F=2 104  N θαη αθηκεημπμηεί ημ αοημθίκεημ μεηά από δηαδνμμή s=40m. 

α) Να οπμιμγίζεηε ηεκ επηβνάδοκζε ημο αοημθηκήημο.  

α) Να βνείηε ηεκ ηαπύηεηα ομ ημο αοημθηκήημο. 

β) Να οπμιμγίζεηε ηε πνμκηθή δηάνθεηα ηεξ επηβναδοκόμεκεξ θίκεζεξ. 

γ) Να θαηαζθεοάζεηε ημ δηάγναμμα ο = f(t). 

25 μμκάδεξ 

 

Καλή Γπιτστία, Καλή Χρομιά! 

Διάρκεια 2,5 ώρες 
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